
Allert, Judith: Coral juhlii syntymäpäiväänsä  
(Aurinko Kustannus 2021) 

Coralin syntymäpäivä lähestyy. Hän ei malta odottaa, että 
näkisi, ovatko ystävät Prinsessakoulussa järjestäneet 
hänelle yllätyksen. Utelias Coral turvautuu lopulta 
kiellettyyn taikakeinoon vakoillakseen ystäviään. 

Mikkelinen, Jerry: Suuri aarrejahti (S&S 2021) 

Ninja-asuinen hiippailija onnistuu kähveltämään museosta 
arvokkaan aarrekartan, vaikka museon turvatoimien piti 
olla viimeistä huutoa. Kartta johdattaa mystisen aarteen 
luo, jos osaa ratkaista kartan arvoituksen. 
Liikennepuistokonstaapelit Maltti ja Valtti alkavat tutkia 
tapausta. Ehtivätkö he aarteen luo ennen varasta? 

Jalo, Merja: Metsän salaisuus (Kvaliti 2021) 

Sirkus saapuu paikkakunnalle! Lisa, Markus ja muut lapset 
ovat odottaneet sitä innolla. Sirkuksen tähtiesiintyjä on 
Leo-leijona. Mutta kun sirkus jatkaa matkaansa, metsässä 
tehdään havainto kissapedosta. Karkasiko Leo sirkuksesta? 
Lasten salapoliisitoimisto Kotikulman etsivät alkaa tutkia 
asiaa. 

Smith, Alex T.: Kaarle mitalijahdissa (Art House 2021) 

Tassulassa järjestetään suuret urheilukilpailut.  
Voittajat saavat mitaleita ja jättimäisen pokaalin.  
Kaarle päättää osallistua kaikkiin lajeihin, ja hänen paras 
ystävänsä Lordi Nukkasukka toimii valmentajana. 
Pääseekö Kaarle mitaleille? Kisoihin osallistuu myös 
epäilyttävä, naamioitunut kaksikko, joka hykertelee hyvin 
tuhmasti. Onko kaksikolla pahat mielessä? 
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Ljunggren, Magnus: Varkaita ja aaveita  
(Kustannus-Mäkelä 2021) 

Ritarit lähtevät illalla juhliin, mutta pienten 
ritarikoululaisten on jäätävä kotiin. Pian linnaa lähestyy 
kaksi varasta. Heillä on oiva tilaisuus ryöstää arvoesineet, 
kun aikuisia ei ole paikalla. Ritarikoululaiset 
puolustautuvat parhaansa mukaan. Illan pimeydessä 
linnassa nähdään myös aaveita. 

Kuutti, Maria: Mennään jo pilkille! (Kvaliti 2022) 

Ilmari haluaisi pilkille, mutta jäälle ei saa mennä ilman 
aikuista. Onneksi isä lupaa lähteä mukaan.  
Ennen pilkkireissua pitää kuitenkin tehdä monenlaisia 
valmisteluja. 

Heger, Ann-Katrin: Kummituksia ja hirviöitä 
(Kustannus-Mäkelä 2021) 

Kirjassa on kolme karmivaa tarinaa. Vennin ja Venlan 
perhe vuokraa loma-asunnon, jonka ullakolta kuuluu 
narinaa. Telle hiipii vanhaan hautakammioon ja kohtaa 
vampyyrin. Halli ja Lulu lähtevät keskiyön bileisiin 
synkkään metsään. 

Kanto, Anneli: Häntähoiva ja mahatautinen marsu 
(Otava 2021) 

Einon marsu Spiderman on sairastunut mahatautiin. 
Osuuskunta Häntähoiva eli Eino, Martta ja Lila ovat 
tottuneet hoitamaan lemmikkejä. Spiderman on kuitenkin 
niin kipeä, että se on vietävä eläinlääkäriin. Pian Einon 
toinenkin marsu alkaa näyttää surkealta. Entä jos marsut 
eivät paranekaan? 

Hallava, Anna: Liljan yksisarviset (WSOY 2021) 

Lilja on perinyt rikkaalta isomummoltaan viisi ihanaa 
yksisarvista. Isomummo jätti Liljalle myös arkullisen 
kultakolikoita, jotta Lilja voi ostaa eläimille ruokaa ja 
tarvikkeita. Mutta eräänä päivänä kolikot loppuvat!  
Jotain täytyy keksiä ja pian – muuten yksisarviset pitää 
antaa pois! 

Eräpuro, Annika: Sanni ja salaperäiset jäljet  
(Otava 2021) 

Kun Sanni saa isältä vanhat kiikarit ja lintukirjan, hän 
päättää ryhtyä lintubongariksi. Eräänä aamuna kotipihalle 
on ilmestynyt omituiset, isot jäljet. Isä ja äitikään eivät 
tunnista jälkiä. Millä linnulla voi olla niin iso jalka? 

Ertimo, Laura: Mikä on robotti? (WSOY 2022) 

Mitä kaikkea robotit pystyvät tekemään nyt ja 
tulevaisuudessa? Missä niitä näkee jo? Kirjassa tutustutaan 
tekoälyyn, robotin osiin ja erilaisiin robotteihin. Oppaina 
toimivat kaverukset Ro ja Botti. Tietopalat on uusi 
helppolukuinen tietokirjasarja. 

Noronen, Paula: Yökoulu ja hyytävä home  
(Tammi 2021) 

Yökoulun väliseinässä asunut tähtisädesieni Antti Huisku 
on lähtenyt tavoittelemaan unelmiaan. Koulun väki kärsii 
kummallisista oireista homeen puutteen vuoksi.  
He joutuvat naamioitumaan tavallisiksi lapsiksi ja 
siirtymään evakkoon tavalliselle koululle. Painajaismaista! 


